เอกสารขั้นตอนและ

กระบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวม
ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักผังเมืองรวม
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย

สรุปขั้นตอนการวางและจัดทำผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒
กรณีดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง
ขั้นตอนที่ ๑ การสำรวจ กำหนดเขตผัง วิเคราะห์และจัดทำร่างผังเมืองรวม
(โดยแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทราบก่อนวางและจัดทำผังเมือง)
ขั้นตอนที่ ๒ การประชุมเพื่อพิจารณาร่างผังเมืองรวม
ขั้นตอนที่ ๓ การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ขั้นตอนที่ ๔ การประชุมคณะกรรมการผังเมือง
ขั้นตอนที่ ๕ การปิดประกาศพร้อมข้อกำหนด ๙๐ วัน
ขั้นตอนที่ ๖ การรวบรวม ตรวจสอบ และพิจารณาคำร้อง และแจ้งผลการพิจารณาคำร้อง
ขั้นตอนที่ ๗ การจัดทำเอกสารประกอบการยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย
ขั้นตอนที่ ๘ การเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา

-๒-

ขั้นตอนการวางและจัดทำผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒
ขั้นตอนการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน มุ่งเน้นกระบวนการในเชิงวิชาการ และเชิงเทคนิค
ระหว่างการวางผัง ตลอดจนถึงการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒
กรมโยธาธิการและผังเมืองจึ งได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการทั้งสิ้น ๘ ขั้นตอน แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนหลัก ๆ คือ
ส่วนของการดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง (ขั้นตอนที่ ๑ - ๗) มีระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี ๒ เดือน
หากกรณีการปิดประกาศ ๙๐ วัน มีคำร้องของผู้มีส่วนได้เสีย ระยะเวลาดำเนินการทั้งหมดประมาณ ๑ ปี ๔ เดือน
และส่วนขั้นตอนกฎหมาย (ขั้นตอนที่ ๘) มีระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๓ เดือน โดยมีรายละเอียดขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การสำรวจ กำหนดเขตผัง วิเคราะห์และจัดทำร่างผังเมืองรวม เป็นการดำเนินการ
ตามมาตรา ๒๓ กำหนดให้กรมโยธาธิการและผังเมืองแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบก่อนวางและจัดทำ
ผั ง เมื อ ง ซึ ่ ง ในขั ้ น ตอนนี้ ร วมถึ ง การดำเนิ น การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ต่ า ง ๆ เพื ่ อ นำมาจั ด ทำร่ า งผั ง เมื อ งรวม
ตามองค์ประกอบของมาตรา ๒๒ ที่กำหนดไว้ มีระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๑๘ สัปดาห์
ขั้นตอนที่ ๒ การประชุมเพื่อพิจารณาร่างผังเมืองรวม ขั้นตอนนี้เป็นการประชุมพิจารณาให้ความเห็น
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อให้การวางผังเมืองรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักวิชาการผังเมือง
ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๒ สัปดาห์
ขั้นตอนที่ ๓ การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ขั้นตอนนี้เป็นการดำเนินการตามมาตรา ๙
โดยจะต้องดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการผังเมือง
กำหนด นอกจากนี้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมด้ว ย มีระยะเวลาดำเนิน การ
ประมาณ ๑๒ สัปดาห์
ขั้นตอนที่ ๔ การประชุมคณะกรรมการผังเมือง เป็นการดำเนินการตามมาตรา ๒๖ กำหนดให้ผังเมืองรวม
ที่กรมโยธาธิ การและผังเมืองวางและจัดทำ เสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการประมาณ ๖ สัปดาห์
ขั้นตอนที่ ๕ การปิดประกาศพร้อมข้อกำหนด ๙๐ วั น ขั้นตอนนี้เป็นการดำเนินการตามมาตรา ๒๙
กำหนดให้ผังเมืองรวมที่คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันปิดประกาศ มีระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๑๘ สัปดาห์
ขั้นตอนที่ ๖ การรวบรวม ตรวจสอบ พิจารณาคำร้อง และแจ้งผลการพิจารณาคำร้อง เป็นการ
ดำเนินการตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ กรณีไม่มีผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้อง ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๒
สัปดาห์ หากกรณีมีผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้อง จะต้องดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบ และพิจารณาคำร้อง พร้อมแจ้งผล
การพิจารณาคำร้องให้แก่ผู้ยื่นคำร้องต่อไป ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๑๒ สัปดาห์
ขั้นตอนที่ ๗ การจัดทำเอกสารประกอบการยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย ขั้นตอนนี้เป็นการ
ดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ
๒ สัปดาห์
ขั้นตอนที่ ๘ การเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ขั้นตอนนี้
เป็นการดำเนินการตามมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ กำหนดให้ผังเมืองรวมออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย
และต้องมีสาระสำคัญตามมาตรา ๒๒ มีระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๑๒ สัปดาห์

กระบวนการวางและจัดทาผังเมืองรวม
กรณีดาเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง
การสารวจ กาหนดเขตผัง วิเคราะห์
และจัดทาร่างผังเมืองรวม
(มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓)

การประชุมคณะกรรมการผังเมือง
(มาตรา ๒๖)

การประชุมเพื่อพิจารณา
ร่างผังเมืองรวม

การประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน (มาตรา ๙)

การปิดประกาศ
พร้อมข้อกาหนด ๙๐ วัน

การรวบรวม ตรวจสอบ
พิจารณาคาร้อง และแจ้งผล
การพิจารณาคาร้อง

(มาตรา ๒๙)

(มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑)

การจัดทาเอกสารประกอบ
การยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย

สำนักผังเมืองรวม กรมโยธำธิกำรและผังเมือง

การเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(มาตรา 32 และมาตรา ๓๓)

-๔-

ตารางแสดงขั้นตอนการวางและจัดทำผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒
ขั้นตอนการดำเนินการ
๑. การสำรวจ กำหนดเขตผัง วิเคราะห์และจัดทำร่างผังเมืองรวม
๑.๑ แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทราบก่อนวางและจัดทำผังเมือง
๑.๒ สำรวจ กำหนดเขตผัง
๑.๓ ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อจัดทำผังแนวคิด
๑.๔ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางผังร่างฯ
๑.๕ ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อจัดทำผังร่างฯ
๒. การประชุมเพื่อพิจารณาร่างผังเมืองรวม
๒.๑ ประชุมความเห็นกรมโยธาธิการและผังเมือง
๓. การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
๓.๑ จัดทำเอกสาร และแผนที่แผนผัง
๓.๒ โฆษณาหนังสือพิมพ์ วิทยุและเว็บไซต์ ติดต่อกันเป็นเวลา ๗ วัน
๓.๓ ปิดประกาศ ๑๕ วัน
๓.๔ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวม (มาตรา ๒๔)
๓.๕ ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
๓.๖ ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อประสานยุทธศาสตร์และ
แผนงานในการวางและจัดทำผังเมือง (เดิม)
๔. การประชุมคณะกรรมการผังเมือง
๔.๑ ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง (เดิม)
๔.๒ ประชุมคณะกรรมการผังเมือง
๕. การปิดประกาศพร้อมข้อกำหนด ๙๐ วัน
๕.๑ จัดทำต้นฉบับเอกสารปิดประกาศ ๙๐ วัน
๕.๒ ปิดประกาศ ๙๐ วัน
๖. การรวบรวม ตรวจสอบ พิจารณาคำร้อง และแจ้งผล
การพิจารณาคำร้อง
๖.๑ รวบรวม ตรวจสอบคำร้อง และสำรวจพื้นที่
๖.๒ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวม
๖.๓ ประชุมความเห็นกรมโยธาธิการและผังเมือง
๖.๔ ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคำร้องของ
ผู้มีส่วนได้เสีย (เดิม)
๖.๕ ประชุมคณะกรรมการผังเมือง
๖.๖ แจ้งผลการพิจารณาคำร้องต่อผู้ร้องฯ
หมายเหตุ : * หมายถึง กรณีมีคำร้องฯ

ระยะเวลา
๑๘ สัปดาห์

๒ สัปดาห์
๑๒ สัปดาห์

๖ สัปดาห์

๑๘ สัปดาห์

๒ สัปดาห์ /
๑๒ สัปดาห์*

หมายเหตุ

-๕-

ตารางแสดงขั้นตอนการวางและจัดทำผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ (ต่อ)
ขั้นตอนการดำเนินการ

ระยะเวลา

๗. การจัดทำเอกสารประกอบการยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย
๗.๑ จัดทำเอกสารประกอบการยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย
๗.๒ ตรวจสอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย
๘. การเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๘.๑ เสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย
๘.๒ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย
๘.๓ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามหนังสือถึง
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
๘.๔ คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ
๘.๕ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายฯ ของสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (สลค.)
๘.๖ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนาม
ในประกาศกระทรวงมหาดไทย
๘.๗ ส่งประกาศกระทรวงมหาดไทยไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๒ สัปดาห์

รวม
หมายเหตุ : * หมายถึง กรณีมีคำร้องฯ

๑๒ สัปดาห์

๗๒ สัปดาห์ /
(๘๒ สัปดาห์*)

หมายเหตุ

กระบวนการวางและจัดทาผังเมืองรวม
ขั้นตอนและระยะเวลำ
1

กรณีดำเนินกำรโดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง

ขั้นตอนการดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ (สัปดาห์)
๑. การสารวจ กาหนดเขตผัง วิเคราะห์และจัดทาร่างผังเมืองรวม
๑๘
๒. การประชุมเพื่อพิจารณาร่างผังเมืองรวม
๐๒
๓. การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
๑๒
๑ ปี ๒ เดือน /
๔. การประชุมคณะกรรมการผังเมือง
๐๖
๕. การปิดประกาศพร้อมข้อกาหนด ๙๐ วัน
๑๘
(๑ ปี ๔ เดือน*)
๖. การรวบรวม ตรวจสอบ พิจารณาคาร้อง และแจ้งผล
๒ / ๑๒*
การพิจารณาคาร้อง
๗. การจัดทาเอกสารประกอบการยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย
๐๒
๘. การเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
๑๒
๓ เดือน
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขั้นตอนดาเนินการของกรมโยธาธิการและผังเมือง

ขั้นตอนกฎหมาย

หมายเหตุ : * หมายถึง กรณีมีคาร้องฯ

-๗-

แผนการปฏิบัติงานวางและจัดทำผังเมืองรวม
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ กำหนดแผนการปฏิบัติ งานวางและจัดทำผังเมือ งรวม โดยมีขั้นตอน
การดำเนินงานและกำหนดระยะเวลาของการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
๑. การสำรวจ กำหนดเขตผัง วิเคราะห์และจัดทำร่างผังเมืองรวม ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘ สัปดาห์
๑.๑ แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทราบก่อนวางและจัดทำผังเมือง
๑.๒ สำรวจ กำหนดเขตผัง
๑.๓ ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อจัดทำผังแนวคิด
๑.๔ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางผังร่างฯ
๑.๕ ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อจัดทำผังร่างฯ
๒. การประชุมเพื่อพิจารณาร่างผังเมืองรวม ระยะเวลาดำเนินการ ๒ สัปดาห์
๒.๑ ประชุมความเห็นกรมโยธาธิการและผังเมือง
๓. การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒ สัปดาห์
๓.๑ จัดทำเอกสาร และแผนที่แผนผัง
๓.๒ โฆษณาหนังสือพิมพ์ วิทยุและเว็บไซต์ ติดต่อกันเป็นเวลา ๗ วัน
๓.๓ ปิดประกาศ ๑๕ วัน
๓.๔ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวม
๓.๕ ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
๓.๖ ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ งเพื ่ อ ประสานยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงานในการวาง
และจัดทำผังเมือง (เดิม)
๔. การประชุมคณะกรรมการผังเมือง ระยะเวลาดำเนินการ ๖ สัปดาห์
๔.๑ ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง (เดิม)
๔.๒ ประชุมคณะกรรมการผังเมือง
๕. การปิดประกาศพร้อมข้อกำหนด ๙๐ วัน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘ สัปดาห์
๕.๑ จัดทำต้นฉบับเอกสารปิดประกาศ ๙๐ วัน
๕.๒ ปิดประกาศ ๙๐ วัน
๖. การรวบรวม ตรวจสอบ พิจารณาคำร้อง และแจ้งผลการพิจารณาคำร้อง ระยะเวลาดำเนินการ
๒ สัปดาห์ / ๑๒ สัปดาห์ (กรณีมีคำร้อง)
๖.๑ รวบรวม ตรวจสอบคำร้อง และสำรวจพื้นที่
๖.๒ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวม
๖.๓ ประชุมความเห็นกรมโยธาธิการและผังเมือง
๖.๔ ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคำร้องของผู้มีส่วนได้เสีย (เดิม)
๖.๕ ประชุมคณะกรรมการผังเมือง
๖.๖ แจ้งผลการพิจารณาคำร้องต่อผู้ร้อง

-๘-

๗. การจัดทำเอกสารประกอบการยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาดำเนินการ ๒ สัปดาห์
๗.๑ จัดทำเอกสารประกอบการยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย
๗.๒ ตรวจสอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย
๘. การเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ระยะเวลาดำเนินการ
๑๒ สัปดาห์
๘.๑ เสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย
๘.๒ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย
๘.๓ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามหนังสือถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
๘.๔ คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ
๘.๕ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายฯ ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)
๘.๖ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย
๘.๗ ส่งประกาศกระทรวงมหาดไทยไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมายเหตุ : การดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมสามารถดำเนินการควบคู่กันได้ในบางขั้นตอน

แผนการปฏิบัติงานวางและจัดทาผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒
ขั้นตอนการดาเนินงาน
๑. การสารวจ กาหนดเขตผัง วิเคราะห์และจัดร่างผังเมืองรวม

ระยะเวลา

ปีที่ ๑
ปีที่ ๒
เดือนที่ ๑
เดือนที่ ๒
เดือนที่ ๓
เดือนที่ ๔
เดือนที่ ๕
เดือนที่ ๖
เดือนที่ ๗
เดือนที่ ๘
เดือนที่ ๙
เดือนที่ ๑๐
เดือนที่ ๑๑
เดือนที่ ๑๒
เดือนที่ ๑
เดือนที่ ๒
เดือนที่ ๓
เดือนที่ ๔
เดือนที่ ๕
เดือนที่ ๖
เดือนที่ ๗
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒

หมายเหตุ

๑๘ สัปดาห์

๑.๑ แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทราบก่อนวางและจัดทาผังเมือง
๑.๒ สารวจ กาหนดเขตผัง
๑.๓ ประชุมกลุม่ ย่อย เพื่อจัดทาผังแนวคิด
๑.๔ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางผังร่างฯ
๑.๕ ประชุมกลุม่ ย่อย เพื่อจัดทาผังร่างฯ
๒. การประชุมเพื่อพิจารณาร่างผังเมืองรวม

๒ สัปดาห์

๒.๑ ประชุมความเห็นกรมโยธาธิการและผังเมือง
๓. การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

๑๒ สัปดาห์

๓.๑ จัดทาเอกสาร และแผนที่แผนผัง
๓.๒ โฆษณาหนังสือพิมพ์ วิทยุและเว็บไซต์ ติดต่อกันเป็นเวลา ๗ วัน
๓.๓ ปิดประกาศ ๑๕ วัน
๓.๔ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวม
๓.๕ ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Public Hearing)
๓.๖ ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อประสานยุทธศาสตร์และแผนงาน
ในการวางและจัดทาผังเมือง (เดิม)
๔. การประชุมคณะกรรมการผังเมือง

๖ สัปดาห์

๔.๑ ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง (เดิม)
๔.๒ ประชุมคณะกรรมการผังเมือง
๕. การปิดประกาศพร้อมข้อกาหนด ๙๐ วัน

๑๘ สัปดาห์

๕.๑ จัดทาต้นฉบับเอกสารปิดประกาศ ๙๐ วัน
๕.๒ ปิดประกาศ ๙๐ วัน
๖. การรวบรวม ตรวจสอบ พิจารณาคาร้อง และแจ้งผลการพิจารณาคาร้อง
๖.๑ รวบรวม ตรวจสอบคาร้อง และสารวจพื้นที่

๒ สัปดาห์

*กรณีมีคาร้องฯ

(๑๒ สัปดาห์*)

๖.๒ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวม
๖.๓ ประชุมความเห็นกรมโยธาธิการและผังเมือง
๖.๔ ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องของผูม้ ีส่วนได้เสีย (เดิม)
๖.๕ ประชุมคณะกรรมการผังเมือง
๖.๖ แจ้งผลการพิจารณาคาร้องต่อผูร้ ้อง
๗. การจัดทาเอกสารประกอบการยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย

๒ สัปดาห์

*กรณีมีคาร้องฯ

๑๒ สัปดาห์

*กรณีมีคาร้องฯ

๗.๑ จัดทาเอกสารประกอบการยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย
๗.๒ ตรวจสอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย
๘. การเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๘.๑ เสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย
๘.๒ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย
๘.๓ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามหนังสือถึงสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
๘.๔ คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ
๘.๕ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายฯ ของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)
๘.๖ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย
๘.๗ ส่งประกาศกระทรวงมหาดไทยไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา

กระบวนการวางและจัดทาผังเมืองรวม
กรณีดาเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง
การสารวจ กาหนดเขตผัง
วิเคราะห์ และจัดทาร่างผังเมืองรวม
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ทราบก่อนวางและจัดทาผังเมือง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เห็นด้วย
และไม่อาจตกลงกันได้
รัฐมนตรีชี้ขาดตามคาแนะนาของ
คณะกรรมการผังเมือง

การประชุมความเห็น
กรมโยธาธิการและผังเมือง

การโฆษณาหนังสือพิมพ์ วิทยุ
และเว็บไซต์ ติดต่อกันเป็นเวลา ๗ วัน**

ปิดประกาศ ๑๕ วัน**

ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง (เดิม)*

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวม

การประชุมคณะกรรมการผังเมือง

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

การปิดประกาศพร้อมข้อกาหนด ๙๐ วัน

ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อประสานยุทธศาสตร์
และแผนงานในการวางและจัดทาผังเมือง (เดิม)*

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวม
ประชุมความเห็นกรมโยธาธิการและผังเมือง
ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคาร้องของผู้มีสว่ นได้เสีย (เดิม)*

การจัดทาเอกสารประกอบ
การยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย
การเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
ประกาศราชกิจจานุเบกษา

การประชุมคณะกรรมการผังเมือง

สำนักผังเมืองรวม กรมโยธำธิกำรและผังเมือง

หมายเหตุ : * แต่งตั้งโดยคณะกรรมการผังเมือง
** ตามร่างระเบียบคณะกรรมการผังเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดทาผังเมืองรวม พ.ศ. ....

